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Minister
3praw Wewn^trznych

Warszawa, dnia

wrzesnia 2015 r.

DP-III-0232-598/2015/MS

Pani
Magdalena M*ochowska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Odpowiadajqc na pismo nr DP-WL.0211.57.2015/SB z dnia 11 wrzesnia 2015 r. przekazujqce projekt
rozporzqdzenia MInistra Administracji i Cyfryzacji \N sprawie centralnego punktu systemu

powiadamiania

ratunkowego oraz punktow centralnych sfuzb, przedstawiam, co nast^puje:
I. W § 2 projel<tu po pkt 4 proponujQ dodac punkty o nastQpujqcym brzmieniu:
„5) danych - nalezy przez to rozumiec done, o ktorych mowa w art. 161 ust 2 pkt 4-6 oraz art. 169 ust. 1
ustawy, dotyczqce abonenta;
6) informacjach - nalezy przez to rozumiec informacje, o ktorych mowa w art. 78 ust. 3 ustawy;
7) certyfikacie - nalezy przez to rozumiec wydawane przez podmiot odpowiedzialny za
klucza publicznego elektroniczne zaswiadczenie bqdqce elementem tej infrastruktury,

infrastruktur^

wykorzystywane

w ramach CP SPR zgodnie z obowiqzujqcq Politykq Certyfikacji i zapewniajqce poufnosc przesyfanych
danych oraz bezpieczehstwo procesu uwierzytelniania

uzytkownika;

8) polityce certyfikacji - nalezy przez to rozumiec dokument okreslajqcy techniczne i organizacyjne
warunki oraz zakres tworzenia i stosowania certyfikatow w standardzie X.509, wykorzystywanych przez
centra powiadamiania
z wykorzystaniem

ratunkowego i stuzb w celu zapewnienia

certyfikatow

na potrzeby

przekazywania

bezpiecznego poiqczenia z CP SPR,
zapytan

o informacje

i done

oraz

przekazywania odpowiedzi z PLICB;
9) uzytkowniku indywidualnym
centrow powiadamiania

- nalezy przez to rozumiec osofe? fizycznq upowaznionq

ratunkowego lub stuzb do dostqpu do danych lokalizacyjnych

w ramach

gromadzonych

w PLI CBD;
10) Web Services - nalezy przez to rozumiec technologic usfug WWW, realizowanq programistycznie oraz
swiadczonq przez siec telekomunikacyjnq w celu wymiany informacji, wediug zdefiniowanych

standardow

W3C (World Wide Web Consortium}.".
II. § 3 projektu powinien otrzymac nast^pujqce brzmienie:
„§ 3. Centralny punkt systemu powiadamiania

ratunkowego, zwany dalej „CP SPR", zapewnia sprawnq

dystrybucjq informacji i danych udostqpnianych przez system, w ktorym sq gromadzone w przypadku, gdy
wlasciwe siuzby nie posiadajq wtasnych punktow centralnych, o ktorych mowa w § 7.".

ui. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Poiska
msw.gov.p!

tel. +48 22 601 50 80
fax+48 22 849 3101

1/4

Powyzsza propozycja wynika z potrzeby dostosowania tresci przepisu do upowaznienia ustawowego
przez okreslenie funkcji centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego.
Ponadto w projektowanym § 3 wqtpliwosci budzq:
- pkt 2 - z uwagi na fakt, iz przywotany art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemic
powiadamiania

ratunkowego

(Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915) nie stanowi,

ze funkcja ta ma bye realizowana przez CP SPR,
- pkt 3 - bowiem przywotany art. 3 ust. 6 ustawy o systemie powiadamiania ratunl<owego nie stanowi, ze
system powiadamiania ratunkowego ma wspotpracowac -

za posrednictwem centralnego punktu

systemu powiadamiania ratunkowego - z podmiotami innymi niz Policja, Panstwowa Straz Pozarna
i dysponenci zespotow ratownictwa

medycznego, ktorych numery telefoniczne

s ^ obstugiwane

w ramach systemu, w celu podj^cia dziatari ratowniczych w zwiqzku z otrzymanym zgtoszeniem
alarmowym. Natomiast art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunil<acyjne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z pozn. zm.) wskazuje, ze centralny punkt systemu powiadamiania ratunkowego
nie jest wykorzystywany do udost^pniania informacji i danycli innym podmiotom niz wtasciwe
terytoriainie centra powiadamiania ratunkowego oraz Policja, Panstwowa Straz Pozarna i dysponent
zespotow ratownictwa

medycznego. Zatem

dodanie funkcjonalnosci polegajqcej na zapewnieniu

przekazywania danych zwiqzanych z obstug^ zgtoszen alarmowych

skierowanych od

podmiotow,

0 ktorych mowa w art. 3 ust. 6 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, ktorych numery
telefoniczne sq obstugiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, do centrum powiadamiania
ratunkowego, wykracza poza upowaznienie ustawowe do wydania projektowanego rozporzqdzenia,
- pkt 4 - z uwagi na fakt, iz przywotany art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Pahstwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z pozn. zm.) nie stanowi, ze przekazywanie danych
pomi^dzy Systemem Wspomagania Dowodzenia Panstwowego Ratownictwa Medycznego a zespotami
ratownictwa medycznego ma bye realizowane przez CP SPR,
- pkt 5 - poniewaz przywotany art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831 i 1137) nie stanowi, ze funkcja ta ma bye realizowana przez
centralny punkt systemu powiadamiania ratunkowego. Ponadto art. 14 ust. 2

ustawy o systemie

powiadamiania

dostqp do danych

ratunkowego,

zgodnie z ktorym Centrum uzyskuje nieodpfatnie

przestrzennych i zwiqzanych z nimi usfug, udost^pnianycfi za posrednictwem systemu, o ktorym mowa
w art. 40 ust 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

nie zawiera

odniesienia do CP SPR.
III. § 4 projektu proponuj^ nadac nast^pujqce brzmienie:
„§ 4. Pofqczenia pomiqdzy CP SPR a centra mi powiadamiania
realizowane

przez siec teleinformatycznq

bezpiecznego pofqczenia z wykorzystaniem

na

potrzeby

ratunkowego

obstugi numerow

i jednostkami
alarmowycii

siuzb sq
w

trybie

certyfikatow".

IV. W § 5 projektu:
1. W ust. 1 proponujQ usun^c pkt 3.
Powyzsze wynika z faktu, ze standardy techniezne przekazywania informacji i danych przez CP SPR, w tym
format informacji i danych, sq okreslane na etapie projektowania i w zwiqzku z tym,

podmiot

odpowiedzialny za obstugi, administrowanie oraz serwis teehniezny, ktory jest uzytkownikiem juz
zrealizowanego projektu, nie ma mozliwosei ich zmiany na podstawie uzgodnien z uzytkownikami.
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Ponadto podkreslenia wymaga wystQpujqca niespojnosc pomiQdzy § 5 ust. 1 pkt 3 a § 5 ust. 3.
W ust. 3 zostat bowiem okresiony standard techniczny przekazywania danych i informacji, ktore maj^ bye
zgodne ze specyfikacjq ETSI TS 102 164, co wyklucza mozliwosc uzgadniania formatu informacji i danych
z uzytkownikami, o czym mowa w projektowanynn ust. 1 pkt 3,
2. W ust. 1 pkt 4 naiezy ponadto zwrocic uwagQ, ze poprzez wskazanie uzytkownikow CP SPR
projektodawca zawQza iiczb^ podmiotow uprawnionych do otrzynnania wykazu potqczen realizowanych
przez CP SPR, pomijaj^c np. organy scigania.
V. W § 6 projektu, w ust. 3 po pkt 1 proponujQ dodac pkt 2 o nastQpujqcym brznnieniu:
„2) zachowanie mozliwosci bezpiecznej komunikacji z PLI CBD oraz zbiorami danych przestrzennych
centralnego

zasobu

geodezyjnego

i kartograficznego

oraz

zwiqzanych

z

tymi

zbiorami

ustug

udostqpnianych za pomocq systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem teciinologii Web Services za
posrednictwem platform programistycznych oraz ustug WWWz

wykorzystaniem protokoiu http;".

VI. Ponadto wydaje siQ, iz do projektowanego rozporzqdzenia powinny zostac recypowane nast^pujqce
przepisy obecnie obowiqzujqcego rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia
24 marca 2011 r. w sprawie centralnego punktu systemu centrow powiadamiania

ratunkowego

oraz

punktow centralnych stuzb:
1. § 4 ust. 3, zgodnie z ktorym „CP SCPR przekazuje wszystkie zapytania od centrow

powiadamiania

ratunkowego ijednostek stuzb oraz odpowiedzi od PLI CBD w czasie rzeczywistym.".
Przepis ten wskazuje na koniecznosc niezwfocznego, natychmiastowego przekazywania przez CP SCPR
informacji - bez opoznien.
2. § 6 ust. 1 pkt 1 - 3, z uwagi na fakt, ze funkcja okreslona w pkt 3, zgodnie z ktorym „CP SCPR zapewnia:
(...) pozyskiwanie przez centra powiadamiania

ratunkowego

i jednostki stuzb informacji i danych za

pomocq protokotu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP), w przypadku awarii systemow, o ktorych mowa
w pkt 1, tub ich braku;" istnieje w obecnie eksploatowanym rozwiqzaniu CP SCPR i nie wyjasniono
powodu pominiQcia tego zapisu w projekcie rozporzqdzenia, przy czym pkt 3 proponujQ ponadto
uzupetnic o nastQpujqce sformutowanie
„w takim przypadku:
a) CP SPR zapewnia obstugq przekazywania,

skierowanych z centrow powiadamiania

ratunkowego

ijednostek stuzb do PLI CBD, zapytah o informacje i done oraz przekazywania odpowiedzi z PLI CBD do
centrow powiadamiania ratunkowego ijednostek stuzb, za pomocq:
- interfejsu web service przez siec teleinformatycznq na potrzeby obstugi numerow alarmowych w trybie
bezpiecznego potqczenia z CP SPR z wykorzystaniem uwierzytelnienia

certyfikatow,

- interfejsu www z wykorzystaniem protokotu HTTPS przez siec teleinformatycznq na potrzeby obstugi
numerow alarmowych oraz siec Internet w trybie bezpiecznego potqczenia z CP SPR z wykorzystaniem
uwierzytelnienia
b)

certyfikatow,

CP SPR zapewnia

dostqp

do

danych

i

dokumentow

i Kartograficznego oraz Uniwersalnego Modutu Mapowego

Panstwowego

Zasobu

dia centrow powiadamiania

Geodezyjnego
ratunkowego

oraz stuzb, za pomocq:
- interfejsu web service przez siec teleinformatycznq na potrzeby obstugi numerow alarmowych w trybie
bezpiecznego potqczenia z CP SPR z wykorzystaniem uwierzytelnienia
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certyfikatow.

- interfejsu www z wykorzystaniem protokofu HTTPS przez siec teleinformatycznq

na potrzeby obsfugi

numerow alarmowych oraz siec Internet w trybie bezpiecznego pofqczenia z CP SPR z wykorzystaniem
uwierzytelnienia

certyfikatow/',

3. § 6 ust. 1 pkt 4, bowiem przepis ten w obecnie obowiqzujqcym rozporzqdzeniu precyzuje, jakie dane
o potqczeniach sq gromadzone i przetwarzane przez CP SCPR. Nalezy jednoczesnie zauwazyc, ze nie
wyjasniono powodu pominiQcia tego przepisu w projekcie rozporzqdzenia.
VII. Dodatkowego odniesienia wymaga rowniez stwierdzenie w uzasadnieniu, ze „CP SPR wykorzystywany
bqdzie

do

przesytania

teleinformatycznymi.
pozostawiajqc

roznego

rodzaju

informacji

i

danych

pomiqdzy

roznymi

Celowo jednak nie wymieniono szczegotowego zakresu tych informacji i danycli,

te kwestie odr^bnym przepisom, w szczegolnosci regulujqcym funkcjonowanie

systemow teleinformatycznycli
zadah centrow powiadamiania

(tj. systemu teleinformatycznego
ratunkowego,

wykorzystywanego

Systemu Wspomagania

do

Dowodzenia

Ratownictwa Medycznego

tych

wykonywania

Policji, Systemu

Wspomagania Decyzji Pahstwowej Strazy Pozarnej, Systemu Wspomagania Dowodzenia
SPR ogranicza

systemami

Pahstwowego

i Platformy Lokalizacyjno - Informacyjnej z Centrainq Bazq Danych). Rola CP

siq wyiqcznie

do zapewnienia

mozliwosci

komunikacji

pomiqdzy

tymi

sieciami

teleinformatycznymi.".
Nalezy zauwazyc, ze wyzej cytowane „otwarte" podejscie do zakresu zagadnien, ktore ma regulowac
projektowane rozporzqdzenie powoduje, ze nie jest mozliwe zwymiarowanle CP SPR pod wzgl^dem
technicznynn jak i finansowym, a ponadto odbiega od precyzyjnie okreslonej delegacji ustawowej, nie
okreslajqc organizacji i funkcjonowania centralnego punktu systennu powiadanf>iania ratunkowego.
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